
أشححبه مححا أو احححترازاته أو الرجل هذا خطابة حسن قلت إذا أنني واعلموا
أن مضححى , ل , أريححد وتاريححخ مضت قصة عن أخبركم أني معناه ليس ذلك

الرجححل هححذا علححى نثنححي دام ما عليها , لن تسيرون عبرة ذلك من تأخذوا
. طيب طريقه إتباع على نحث أننا يعني فإنه للمور ومعالجته بخطابه

وظهححروا مصر في غلبوا قد فرعون آل الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن
ثححم  ومححن)) الضرض في (( ظاهرينلقوله:  منازع لهم يكن ولم عليها
قلححة وهححم إسرائيل بني من موسى لموسى , لن يخضع ولم فرعون تكبر
للقباط. والغلبة مصر في أذلة
مححن إل والبطححر للشححر سححببا يكححون قححد والغلبححة الظهور أن فوائدها ومن
إل ذلك يزيده ل رفعة سبب تعالى الله أعطاه إذا الناس الله , بعض وفقه

هححذا صار رفعة تعالى الله أعطاه إذا الناس وللخلق , وبعض للحق تواضعا
علححى يجححب محنة الحق , وهذه عن واستكباره الخلق على تعليه في سببا

ويسححتكبر , ويعلححوا يححزم مححال الله أعطاه إذا فيها , ل نفسه يعالج أن المرء
أعطححاه إذا يقححول عليه , ل يتلفه أن على قادر المال هذا أعطاه الذي فإن
يجب الخلق , بل وعلى الحق عن يتعلى ثم أنا من وأنا عالم علما: أنا الله
وأرجححوا أقححوله مححا تواضعا. هذا يزداد أن علما الله آتاه كلما النسان على

قححد الله المسألة , وأن هذه يعرف أن النسان وإياكم , فعلى به أتصف أن
الحححق عححن واسححتكباره لعلوه داعيا يكون قد الذي بالشيء النسان يبتلي
. المر هذا فليحذر الخلق وعلى
لمححا مححانع ول دافع ل وأنه الرجل هذا إيمان الكريمة: قوة الية فوائد ومن
يححدل ) وهذا) جاءنا إن الله بأس من ينصرنا (( من:  لقوله الله أراد
اللححه بححأس جححاء إذا بأنه آمن حيث عنه ورضي الله رحمه يقينه كمال على
. له مرد ل فإنه
المخححاطب النسححان يشححعر حححتى بالخطححاب التلطححف أيضححا فوائدها ومن
(( فمن:  لقححوله الخطححاب بهححذا أو المححر بهححذا يححراد مححن أول هو وكأنه

بححأس مححن ينصركم يقل: فمن ) ولم) جاءنا إن الله بأس من ينصرنا
واحححد بححأنه وإشححعارهم هححؤلء مع التنزل باب من هذا جاءكم , كل إن الله

الصحالح يعححم نححزل إذا العذاب أن إلى إشارة هذا في يقال: إن منهم , وقد
)) جاءنببا إن اللببه بببأس من ينصرنا (( فمنقوله:  ويكون والفاسد

قححول شححاهده هححذا أصابهم , ويكون ما سيصيبه هو أنه حقيقته , أي به يراد
خاصببة منكببم ظلمببوا الذين تصيبن ل فتنة (( واتقواتعالى:  الله

ببعيد. ليس ) وهذا)



لهححذا له , ويدل مرد ل فإنه الله بأس نزل إذا الكريمة: أنه الية فوائد ومن
بما وكفرنا وحده بالله آمنا قالوا بأسنا ضرأوا (( فلماتعالى:  قوله
). ) بأسنا ضرأوا لما إيمانهم ينفعهم يك فلم مشركين به كنا

ولو ينجوا لن فإنهم الله بأس أتاهم من ل , كل أحد؟ هذا من يستثنى وهل
قريببة كببانت (( فلوليححونس:  قححوم إل أحد هذا من يستثنى آمنوا , فل

يونس قوم (( إل العذاب بها نزل إذا ) يعني) إيمانها فنعفها آمنت
؟ يححونس قححوم خص  ولماذا)) الخزي عذاب عنهم كشفنا آمنوا لما

لحكمححة , إل بشححيء أحححدا يخححص أن يمكححن ل وجححل عححز اللححه لحكمة , لن
. )) أتقاكم الله عند أكرمكم (( إن سواء عنده الناس

لححه , يححؤذن أن قبل مغاضبا قومه من خرج السلم عليه يونس أن الحكمة
نجححوا الكاملححة , ولهححذا الحجححة عليهححم تقححم فلم الدعوة يستكمل لم وكأنه
نححبيهم خححروج حكمة , وهححو له إنجاؤهم العذاب , فصار رؤية بعد آمنوا حين

عليهححم , فصححار الحجححة إقامة يستكمل لم له , فكأنه يؤذن أن قبل مغاضبا
وجل.  عز الله فأنجاهم لهم عذر نوع هذا في

نوح قال ؟ هذا يكون كيف أقول قرأتها إذا دائما آية هذا على يشكل طيب
إن مسببمى أجل إلى ويؤخركم ذنوبكم من لكم (( يغفرلقومه: 

مححن لهححم يغفححر آمنححوا إذا أنهححم قال ) كيف) يؤخر ل جاء إذا الله أجل
ل جبباء إذا الله أجل (( إنقال:  ثم مسمى أجل إلى ويؤخرهم ذنوبهم
يقححول:  الثححاني)) أجببل إلى (( يؤخركميقول:  بالول  فكان)) يؤخر
  ؟)) يؤخر ل جاء إذا الله أجل (( إن
إلى أخركم آمنتم إذا يؤخر , لكن ل جاء إذا فإنه العذاب من أحذركم يعني
نعم.  الية في تناقض فل هذا مسمى , وعلى أجل
 إلخ. ... )) فرعون (( قالوتعالى:  تبارك الله قال
وكححذبه وغشححه فرعححون تمححويه علححى دليححل بعححدها والححتي الجملة هذه في

أهببديكم ومببا أضرى ما إل أضريكم (( ما:  بقوله قومه خدع لنه وضلله
سببيل إل أهببديكم (( مباقححوله:  فححي ) وكححذب) الرشبباد سبيل إل

 علححى)) أضرى مببا إل أضريكم (( ماقوله:  في  قطعا , وكذب)) الرشاد
. طيب الحتمالين أحد

مححن زخححرف لححديهم يكححون قححد الباطححل أهل الكريمة: أن الية فوائد ومن
أن إلححى الزعامححة بححه وصححلت الححذي الزعيححم هححذا مثححل غرورا , لن القول
سبببيل إل أهببديكم ومببا أضرى ما إل أضريكم (( ماقال:  إذا ربا جعلوه

من الحذر علينا فيجب هذا شك , وعلى بل قومه يخدع  سوف)) الرشاد



الصححلح , فيجحب محن كذا ونريد كذا نريد نحن قالوا إذا الناس بعض خداع
فهم كذلك المر كان إن ؟ لقوالهم أفعالهم تشهد لفعالهم , هل ننظر أن

بزخححرف غششححة , يخححدعون كذبححة فهححم بححالعكس كانوا بررة , وإن صدقة
بظححاهر يغححتر ل فراسححة لححديه الححذي النسححان كححان غححرورا , ولهححذا القححول

أن رأى يفعلححه , فححإذا بما يقوله ما يعتبر يقوله , أو ما يقيس القوال , وإنما
تصححدق أفعححاله أن رأى غشححاش , وإذا كاذب أنه علم أقواله تخالف أفعاله
لظاهره. باطنه لموافقة مخلصا صادقا , وصار صار أقواله
وأن مطلححوب الرشد أن يعرف أحد كل الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن
أمححر الرشححاد أن يعرفححون هم الثانية , إذن الجملة من مكروه , تؤخذ الغي

هححو مطلححوب , فمححا أمححر الرشححد أن يرى الكافر حتى إنسان مطلوب , كل
الهححدى , الثاني , إتباع ؟ الهدى إتباع أو الهوى إتباع هو هل الحقيقي الرشد

مشكل.   التمويه لكن
 فححي... )) عليكم أخاف إني قوم يا آمن الذي قال: (( وقال ثم

الححذي وقححال قال إيمانه , وهنا يكتم فرعون آل من مؤمن رجل قال الول
والفصل الحديث لطول ؟ الرجل لهذا الوصف هذا كرر لماذا آمن , فنقول

تؤكححد الثانيححة فححإن الجملححتين اختلف  أمححا)) آمن الذي (( وقالقال: 
اليمان.  وحقق اليمان في اصطبغ قد الرجل هذا بأن الولى

الحببزاب يوم مثل عليكم أخاف إني قوم يا آمن الذي (( وقال
فحي التلطحف بحاب محن وقحومه , وهحذا فرعحون بحذلك قحوم: يعنحي ) يحا)

الطوائحف  يعنححي)) الحزاب يوم مثل عليكم أخاف (( إنيالمقال , 
السححابقين , المححم بححأحوال علححم عنححده الملهم الرجل هذا السابقة , وكأن

الجملة.  هذه فائدة على الكلم الله شاء إن وسيأتي
  ". حزب بعد حزب يوم )) أي الحزاب يوم " (( مثل

عادة , وذكححر  دأب: بمعنى)) نوح قوم دأب (( مثلقوله:  منه أبدل ثم
)) وثمببود (( وعاد الرض أهل إلى أرسل رسول أول هو لنه نوح قوم
مححن فرعححون , فهححم وقبححل موسى قبل العهد متقدمون , بعيدو هؤلء وكل

يصححح قححوم , ول علححى معطوفة  عاد)) وعاد نوح (( قوم الرسل أوائل
لكححان نححوح علححى معطوفححة كححانت لححو نححوح , لنهححا على معطوفة تكون أن

ل الكلم يسحتقيم عاد , ول قوم مثل المعنى هحود , قحوم وهحم عحاد مثحل ب
أنححه المححم , وسححيأتي  مححن)) بعدهم من (( والذينصالح ,  قوم وثمود
إبراهيم.  بن يعقوب بن والسلم الصلة عليه يوسف إلى أشار
كفببر مببن عببادة جزاء مثل قبله, أي مثل من بدل : " مثليقول



عححادتهم , إل مثل هو ما دأب مثل  إذا" الدنيا في تعذيبهم من قبلكم
بهححم , اللححه أوقعهححا الححتي العادة مثل به , أي المفعول إلى إضافتها أريد إذا

جححزاء مثححل تقدير على الفاعل , وأنها إلى مضافة جعلها المؤلف كأن لكن
الحححزاب , مححن القححوام هححؤلء محن الله , والعححادة من الجزاء عادتهم , لن

على الكلم إن نقول أن الله , فإما عقوبة الحزاب , والعقوبة عادة العادة
نححوح , قححوم دأب مثل نقول آخره , أو إلى نوح قوم عادة عقوبة مثل تقدير

يخحاف أنححه واحححد. المححراد بهححم , والمعنححى اللححه فعلها التي العادة مثل أي
رسلهم.  كذبوا الذين لهؤلء عقوبة هي التي اليام هذه مثل عليهم

لتمحام ليحس عمحل تعمحل ) محا: نافيحة) للعباد ظلما يريد الله (( وما
اسححما كانت خبرها , ولو هي جملة اسمها , ويريد الجللة الشروط , ولفظ

 الظلححم)) للعباد ظلما يريد الله (( وما مريدا الله التقدير: وما لكان
شيئين:  يتناول

للححه بالنسبة ممتنع الحسنات , وكله في النقص وإما الثام في الزيادة إما
عدله.  لكمال ؟ يريده , لماذا أن يمكن ول منه يقع أن يمكن وجل , ل عز
اللححه , وهححذا عقححاب من الرجل هذا خوف الفوائد: شدة من الية هذه في
. به مؤمن وهو إل شيء من أحد يخاف ل لنه إيمانه كمال على يدل
يوم (( مثللقوله:  الولين نبأ من علما الرجل هذا عند أن فوائدها ومن

. آخره  إلى)) نوح قوم دأب مثل الحزاب
المححم بححأحوال علححم عنححده يكححون أن للنسححان ينبغححي أنححه فوائححدها ومححن

فعلم هذا بقي , وعلى فيمن مضى بمن معتبرا يكون أن أجل من السابقة
الوضع , من شيء أصابه التاريخ أن نعلم أن يجب مهم , ولكن علم التاريخ

أن النسححان والنقححص , فعلححى والزيححادة والكذب والتغيير التحريف من أي
إل يححروي ل أو ينقححل ل حححتى هححذا فححي يحتححاط أن ذلححك , عليححه في يحتاط

. الصحيح
الحححزاب أول كححانوا وثمححود وعححاد نححوح قوم الكريمة: أن الية فوائد ومن

)). بعدهم من (( والذينلقوله: 
وجححل عححز اللححه عححن الظلححم إرادة الكريمححة: إنتفححاء اليححة هذه فوائد ومن

الفعححل انتفححى الرادة انتفححت  وإذا)) ظلمببا يريببد اللببه (( ومالقوله: 
الظلم.  انتفى الظلم يرد لم يريد , فإذا ما يفعل تعالى الله لن قطعا
ضربببك يظلم (( ولفقححال:  نفسححه الظلححم نفى أخرى آيات في أنه على
يبببدل (( مببا) وقححال: ) للعبيببد بظلم ضربببك (( وما) وقححال: ) أحدا

نفححى قححد تعححالى اللححه ) فيكححون) للعبيببد بظلم أنببا وما لدي القول



عدله.  لكمال الظلم , وذلك إرادة نفسه , ونفى عن الظلم
الصحفات أو السحلبية الصحفات يسحمونها الحتي الصحفات من الصفة وهذه

ل المحححض النفحي أن والصحفات السحماء بحاب في قاعدة المنفية , ولدينا
شيئين:  يتضمن فإنه الله صفات في نفي كل أبد الله صفات في يوجد

ضححده , فيقححال: ل كمححال اللححه , والثححاني: إثبححات عن نفي ما أحدهما: نفي
إذا العححدل يظلم , لن ل عدله فقل: لكمال شئت عدله , وإن لكمال يظلم

فححإن وجححل عححز الححرب الشياء , أما بعض في يظلم قد كامل عدله يكن لم
طيب.  الوجوه من وجه بأي ظلم يدخله أن يمكن ل كامل عدله
جائز أو لذاته مستحيل هو العدل , هل لكمال الله عن المنفي الظلم وهذا
قالوا الذين للجهمية الثاني , خلفا لكماله؟ تعالى الله على مستحيل لكنه

مسححتحيل كححان إذا الظلم , لنححه لذاته , لذات الله على مستحيل الظلم أن
مسححتحيل , لنححه ذلك على عليه استحال من يمدح مدحا , ما يكن لم لذاته
ما ملكه في ويفعل ملكه كلهم الخلق لن لذاته مستحيل أنه يقولون وهم

علححى شححيئا قدم ظالم , ولو أنه يقال ل فإنه ملكه في تصرف يشاء , ومن
حححرم بححأنه صرح تعالى الله أن نقول حقه , ولكننا عن شيئا نقص أو شيء
عقل , لكنححه ممكححن حقه في الظلم أن على يدل نفسه , وهذا على الظلم
عدله.  لكمال نفسه على حرمه

في المحض النفي يوجد ل أنه والصفات السماء قواعد من أن والخلصة
(( ولقببدضححده:  لكمححال إل اللححه صفات في نفي يوجد ل بل الله صفات
مسببنا ومببا أيام ستة في بينهما وما والضرض السماوات خلقنا

لكمححال يلحقححه , لكححن ل اللغححوب لن ل قوته لكمال ) لماذا؟) لغوب من
لغوب , يلحقه أن يمكن مما ليس أنه المعنى الغوب , وليس يلحقه ل قوته

قوته.  لكمال مستحيل ل , لكنه
؟ محض , صحححيح عدم المحض النفي لن بذلك قلنا العلم: وإنما أهل قال

عححن فضححل بشححيء ليس المحض موجود , والعدم غير معناه شيئا نفيت لو
عليه. يمدح ل عدم , والعدم مدحا , لنه يكون أن

إذا عجزا , فمثل يكون قد الثبات لثبات , هذا متضمنا النفي يكون أن وإما
أننححا يعنححي هححذا الظلححم , فليححس علححى قححادر غيححر لنححه يظلححم ل قلنا: فلن

الشاعر:  كقول له ذم هذا مدحناه , بل
 خردل حبة الناس يظلمون ول    بذمة يغدرون ل قبيلة
عدل , لكنححه ذووا أوفياء هؤلء الله شاء تقول: ما الكلم هذا تسمع ما أول
أن يقححدر يغدر , ول أن منهم الواحد يقدر ما هؤلء أن ذم , يقول الواقع في



يقول:  يظلم , والثاني
 هانا وإن شيء في الشر من ليسوا     عدد ذوي كانوا وإن قومي لكن

 إحسانا السوء أهل إساءة ومن     مغفرة الظلم أهل ظلم من يجزون
لححه غفححروا إليهححم أساء إليه , وإذا أحسنوا النسان إليهم أساء إذا أنه يعني

؟ لعجزهححم أو عفححوهم وكمححال إحسححانهم لكمححال عنححه , لكححن وتجححاوزوا
قال:  لعجزهم , ولهذا

 وركبانا فرسانا الغارة شنوا     ركبوا إذا قوما بهم لي فليت
عظيما.  ذما ذمهم أنه على يدل بدلهم , وهذا بهم: أي لي ليت
نفححي يكون عنهم , قد نفي لما الوصف هذا صلحية لعدم النفي يكون وقد

إذا بححه , كمححا يوصححف لن صححالح وغيححر قابححل غيححر لنه الشيء عن الشيء
صححالح ول قابححل غير ل , لنه ؟ للجدار مدح هذا يظلم , هل ل قلت: الجدار

شححيئا نفسححه عن ينفي ل تعالى الله أن بذلك الظلم , فتبين عدم أو للظلم
ما أو حقه في صالح غير أو له قابل غير لنه المنفي , ل هذا ضد لكمال إل

العقلية.  الناحية من ذلك أشبه
إيححراد نفححي هححذا مححن نسححتفيد  إذن)) للعببباد ظلمببا يريد الله (( وما
عدله.  لكمال الله عن الظلم

 ؟... الدعوة في : الغل ظ الطالب
ن أشد كلمة له قال هو طيب , لنه محله في الغل ظ : هو الشيخ هحذه , م
بححالقول لححه يغلححظ  فهححل)) مسحوضرا موسى يا لظنك (( إنيقال: 

. بالقوة معروف والسلم الصلة عليه ويسكت , وموسى
تقصححيرا , أكححثركم يقححول: وإنححي الداعيححة فححي التلطححف باب : من الطالب

مححا يصححيبهم أولححى , ثححم بححاب مححن فيقولون: نحن كذلك أنه الجهال فيظن
  ؟ يصيبهم
مصلحتها , في ينظر أن للنسان ينبغي الكلمة هذه حال كل : على الشيخ

قححال: خطبها خطبة آخر في الله رحمه العزيز عبد بن عمر قالها فقد وإل
قال أو التقصير من عنده أحدا أعلم وما هذا لكم لقول " إني

وقد مشجعة تكون قد الحقيقة في  هي" عندي مما أكثر الذنوب من
مقصححرا العابححد الداعيححة الرجل هذا كان قائل: إذا يقول مخذلة , قد تكون
قلححت , فيححه كمححا تكححون الجد , وقححد ساعد عن فلنشمر نحن , إذن بنا كيف
مثححل يقححول أحيانححا للمصلحة , والنسححان النسان حدين , فلينظر ذو سلح

العجب.   من نفسه على يخشى لنه هذا



غيححر بححامرأة يححتزوج أن الرجححل وأراد العكححس حصححل  لححو...:  الطححالب
؟ بي يهديها أن الله وقال: لعل مستقيمة

المححر , أول هححذا فححي عزم عنده النسان يكون الشيء , قد : نفس الشيخ
ال النساء عصفته , جذب فيها ورغب تزوجها إذا ولكن ا للرج هيحن , هحو م
بيححن بما إل مكلف غير أنت الواقع , ولذلك في واردة غير هذه الظن كلمة

إثححم ول عليححك لوم ول مجتهد فأنت بعد فيما المور أخلفت لو يديك , حتى
لكن صالح غير الن أنه تعرف شيء على تقدم أنك إثم عليك عليك , لكن

خطأ.  يصلح , هذا أن رجاء
لححه: اسححجد تقححول لو ربما شديدا حبا أحبها الرجل , إذا تغلب ربما والمرأة

دعححت مؤذنححا أن العلماء , قال أحد ذكر أنه تعلم أكبر , ألم لي , يقول: أنت
وإذا يححؤذن المنححارة إلححى صححعد صححالحا , فلمححا رجل بدعوة , وكان أمه عليه

إليهححا بلبححه , فأرسححل جميلححة , فأخححذت بيتهححا سححطح فححي نصححرانية بححامرأة
نصرانيا , حاول , قالت: أبدا , فتنصححر كنت إذا إل يمكن يخطبها , فقالت: ل

قححالت: الخطبححة الن , فأعاد السلم عن نصرانيا , ارتد بالله , صار والعياذ
نسححأل الرجححل هححذا لك , يعني أحل فل نصرانيا ول مسلما لست أنت الن
المححرأة هححذه المححرأة , وصححارت هححذه أجححل مححن دينه عن ارتد العافية الله

ل نصرانيا , والنصرانية ول مسلما له: لست كيده , قالت من أعظم كيدها
العافية.  الله نسأل وراءك؛ ارجع النصراني أو للمسلم إل تحل

...:  الطالب
ضدها.  كمال الصفة , والثاني: إثبات الول: نفي : الشيء الشيخ

...:  الطالب
فرعححون، ربهححم ربا , لكححن لهم بأن يقولون  ل... المشكلة هي : ما الشيخ

توحيححد , عنححدهم  مححا... ؟ توحيد فرعون , عندهم بربوبية معلوم , موحدين
فل.  غيره أو فرعون توحيد العالمين , أما رب توحيد هو التوحيد
...:  الطالب
تجححد بلفظهححا , بححالمعنى , ولهححذا ل , ليسححت ؟ نفسححه باللفظ : يعني الشيخ

أضافها بالمعنى , وإن ينقلها تعالى الله أن على يدل مما مختلفة العبارات
. عربية غير لغتهم أيضا هم بالمعنى , ثم لكن قول إليهم

مثححل إنسححان عححن وجححل عححز اللححه فيها يحكي التي اليات : بعض الطالب
النسححان: قححال يقححول  هل)) وولدا مال منك أكثر (( أنا:  تعالى قوله
؟ تعالى الله يقول: قال رجل , أو عن حاكيا تعالى الله

الله.  على يعود الضمير أن يوهم قد حاكيا , لن يقول : أحسن الشيخ



؟ وزوجته  فرعون... مسلمة والزوجة كافرا الزوج كان : إذا الطالب
يححتزوج أن للكححافر يجوز صحيح , يقول: هل الشكال يجوز , هذا : ل الشيخ
 ؟ مؤمنة

شك , ل مؤمنة كانت فرعون امرأة أن وهو إشكال علينا فنقول: ل , فأورد
الكافرين.  أكفر وهو

فححي القاعححدة فل , وتعححرف شححرعنا قبلنححا , أمححا من شرع هذا الجواب: أن
بخلفبه شبرعنا يرد لم ما لنا شرع قبلنا من شرع " أنالصول: 

ل ذلك , وأنهححا على أكرهها فرعون أن يقال قد آخر وجه وجه , ومن  هذا"
ونجنببي الجنببة فببي بيت عندك لي ابن (( ضرب:  تقول تحب , ولهذا

هححو ) ولكححن) الظبالمين القبوم مبن ونجنبي وعمله فرعون من
يبالي.  ول ظالم

؟ ملتزمة غير امرأة يتزوج أن للمسلم يجوز : قلتم: ل الطالب
طلبححتي يستحب , أنتححم ول يجوز ل بالله , فرق هذا , أعوذ قلت : أنا الشيخ

للفاسححق يجححوز ل أنححه عنححي نقلتم أسلوبي , إذا وتعرفون كلمي وتعرفون
النححاس أكححثر لن أبدا أحدا نزوج ل أنه داهية , معناه هذه مسلمة يتزوج أن

العبارة. فساق. عدل
إلححى ترجعححه قححد لنها ملتزمة غير امرأة يتزوج أن له يستحب : ل الطالب
؟ طريقتها

( تنكحوسححلم:  عليححه اللححه صححلى النححبي قححال صحيح , ولهذا : هذا الشيخ
تربببت الببدين بببذات ( فاظفرالنهاية:  في قال  ثم) لضربعة المرأة

يداك). 
ييا القارئ يو مم : ((  وو نني يق فف مإ يخا وم يأ فكبب وي يل يم يع وو مد ييبب ينببا تت يم ال وو ين ييبب للببو يو فت

ين مري مب ود وم يما فم فك ين يل مه مم تل ون ال مم مم مص ون يعا يم مل يو مل وض فه في تل يما ال فه يف ون يل ممبب
مد ود يها يق يل وم يو فك يء فف يجا فس ون فيو فل مم وب مت يق ينا ني يب ول يما مبا وم يف فتبب ول كك مفبي مز يشب
تما وم مم فك يء مه يجا تتببى مببب يذا يح يك مإ يلبب وم يه فتبب ول ون فق يث يلبب يعبب وب فه يي تلبب ون ال مه ممبب مد وعبب يب

لل فسو يك يضر مل يذ لل يك مض فه في تل ون ال يو يم فف فه مر وس فب فم يتا ور ين فم مذي تلبب ين ا فلو مد يجببا في
مت مفي ييا مه آ تل مر ال وي يغ من مب يطا ول وم فسبب فه يتببا ير يأ فببب لتببا يك وق يد يم ونبب مه مع تلبب يد ال ونبب مع يو

ين مذي تل فنوا ا يم يك آ مل يذ فع يك يب وط فه يي تل يلى ال نل يع مب فك ول مر يق نب يك يت مضر فم تبا ) [غححافر) يج
:35-32.[

(( ويا:  وتعالى تبارك الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
نقححدم التفسححير فححي البدء ) وقبل) التناد يوم عليكم أخاف إني قوم

بها.  ينفع أن وتعالى سبحانه الله نسأل مقدمة



العلححم , إليه يحبب أن العبد على وتعالى سبحانه الله نعمة من فنقول: إن
عليححه اللححه صححلى النححبي لقححول خيححر كححل مفتاح الشرعي العلم لن وذلك
) وهذه) الدين في يفقهه خيرا به الله يرد ( منوسلم:  آله وعلى
خيرا.  به أراد الله أن وعلمه دينه في الله فقهه من لكل بشرى
هححذه تطبيق أدلتها , ثم من الشرعية الحكام معرفة هو الدين في والفقه

قححارئ , ولهححذا هو بفقيه , بل فليس يطبق لم من علمها , لن التي الحكام
ويقححل القححراء يكححثر أن مححن عنححه اللححه رضححي مسححعود بححن اللححه عبححد حذر

علححى يطبقهححا ثم الله شريعة يعلم الذي هو الله دين في فالفقيه الفقهاء؛
استطاعته.  بقدر غيره وعلى نفسه

الرسححول وبين الخلق بين واسطة لنه كبيرة مسئولية عليه العلم وطالب
وسلم عليه الله صلى الرسول شرعية ينقل أنه وسلم , إذ عليه الله صلى
وأخلقححه عبححاداته فححي حسححنة أسححوة يكححون أن يجححب أمتححه , ولهححذا إلححى

حقححه فححي العلححم أثمححر فقححد ذلك في حسنة أسوة كان إذا ومعاملته , لنه
ذلححك في وسلم عليه الله صلى للنبي أسوة كان إذا الجليلة , ولنه ثمراته

كححبيرا إمامححا يكححن لححم إمامححا , وإن به , وصححار واقتدوا الناس , وألفوه أحبه
علححم بمححا وتمسححكا علمححا النسححان ازداد حاله , وكلمححا بحسب إمام ولكنه
أسوة.  إياه به , وجعلهم واقتدائهم له الناس احترام ازداد

طلبححه , لن فححي وجححل عححز للحه الخل ص عليححه يجححب العلححم طححالب إن ثم
العبححد , أراده مححا تحقيححق بححه يكححون الححذي شححيء , وهححو أهححم هححو الخل ص

شححيء إلححى اللححه رحمححه أحمححد المام أشار العلم طلب في لله والخل ص
" قالوا: وبمببا نيته صحت لمن شيء يعدله ل " العلمفقال:  منه

وعببن نفسببه عببن الجهل ضرفع بذلك قال: " ينوي النية تصحيح
النيححة , تصحححيح كلححه ليس النية , لكنه تصحيح من أنه شك ل وهذا"  غيره

امتثححال العلم بطلب ينوي بأن أيضا , وذلك ملحظتها تجب أشياء هناك بل
: تعححالى فقححال فيححه ورغححب بححالعلم أمر الله وتعالى , لن سبحانه الله أمر

تعححالى: ) وقححال) لببذنبك واسببتغفر اللببه إل إلببه ل أنببه (( فبباعلم
)) دضرجببات العلببم أوتببوا والذين منكم آمنوا الذين الله (( يرفع

الربعة الئمة عهد في التجار أكبر من تاجرا لي مشاهد , بينوا شيء وهذا
ذلك إلى تجدوا الربعة , لن الئمة لهؤلء حصل ما الذكر رفع من له حصل

العبححاد , عنححد اللححه , ومرفوعححون عنححد مرفوعححون العلححم سححبيل , فأهححل
مححا منه أحدا نال وإن مماتهم , حتى بعد حياتهم , مرفوعون في مرفوعون

عند رفعة بذلك يزداد فإنه ذلك أشبه ما أو المضايقة أو التعذيب من يناله



العباد.  عند ورفعة الله
تتحركهححا حركححة كححل صححارت الله أمر امتثال للعلم بطلبك نويت إذا فأنت

فعبححادة , حفظححت فعبادة , وإن الدرس راجعت عبادة , إن المجال هذا في
( مببن أن وسححلم عليه الله صلى النبي عن ثبت فعبادة , وقد مشيت وإن

الجنة إلى طريقا به له الله سهل علما به يلتمس طريقا سلك
مححا , مسألة لتحقيق الكتب نراجع ما كثيرا كثيرا، عنا تغيب مسألة  وهذه)

استحضححر إذا الله , لكن ثواب بها نرجو عبادة في الن أننا عنا يغيب ولكن
طلبححه العلححم , صححار بطلبه وتعالى سبحانه الله أمر يمتثل أنه العلم طالب
عبادة.  للعلم

تحفححظ الشححريعة الشححريعة , لن حفححظ العلححم بطلححب ينححوي الثححاني: أن
يقبببض ل اللببه ( إن:  وسححلم عليه الله صلى النبي قال برجالها , ولهذا

العلمباء بمبوت يقبضبه الرجال, ولكن صدوضر من انتزاعا العلم
جهال أناسا استفتوا يستفتونهم علماء الناس يجد لم إذا حتى

يكححون الشححريعة حفححظ  إذن) وأضببلوا فضببلوا علببم بغيببر فببأفتوا
إذا أنت الرجل الشريعة , ونعم حفظ العلم بطلبك بالعلماء , برجالها , فانو

وجل.  عز الله لشريعة خزانة كنت
الشححريعة عنهححا , لن والذود الشريعة حماية العلم بطلبه ينوي الثالث: أن

يسححتخفون ول النححاس من يستخفون بعداوتهم , وأعداء معلنون أعداء لها
أعححداء , فححأنت القححول , فلهححا من يرضى ل ما يبيتون إذ معهم وهو الله من
مقصححود هححذا كححان عنهححا , وإذا والححدفاع الشححريعة حمايححة العلم بطلبك انو

المسححلمين أعححداء غححزو يكحون الححتي الجهة يختار سوف فإنه العلم طالب
الساحة.  في يجري بما علم على يكون أن يجب هذا ناحيتها , وعلى من


